ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 889

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-VH

V/v tăng cường xử lý tình trạng ô
nhiễm tiếng ồn ở khu dân cư.

Huế, ngày 11 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:
-

Phòng Văn hóa và Thông tin;
Phòng Tài nguyên và Môi trường;
Công an thành phố;
UBND 36 phường, xã thuộc thành phố.

Qua theo dõi tình hình phản ánh, kiến nghị của Trung tâm Giám sát điều
hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển và các đơn thư phản ánh về
việc vi phạm tiếng ồn liên tục tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố
Huế, như: Tháp beer, New Poc Poc, Century, GA, F75, Airlines, City beer... Để
tăng cường xử lý và giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ở khu dân
cư, UBND thành phố Huế yêu cầu:
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố phương
án xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư trên địa bàn thành phố.
Đồng thời đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ nhân
lực, phương tiện giám định tiếng ồn để tiến hành đo đạc quan trắc khi Thành
phố tiến hành kiểm tra các cơ sở vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn.
2. Công an Thành phố Huế chỉ đạo Đội Cảnh sát Môi trường phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch
vụ thường xuyên mở nhạc sử dụng hệ thống loa âm thanh với công suất lớn và
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. UBND các phường: Phú Hội, Xuân Phú nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường xuyên vi
phạm mở nhạc gây tiêng ồn, không thực hiện các cam kết.
4. UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế tăng cường tuyên
truyền đến các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chấp
hành các quy định pháp luật về tiếng ồn, không gây ồn làm ảnh hưởng đến an
ninh trật tự tại khu vực. Trong trường hợp có các hoạt động sử dụng thiết bị âm
thanh phải đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn theo quy định, không gây
ồn đến cộng đồng dân cư xung quanh. Đồng thời, xử lý nhanh chóng các phản
ánh của người dân về tiếng ồn.
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Trường hợp các cơ sở kinh doanh dịch vụ tái phạm nhiều lần, UBND các
phường, xã báo cáo UBND Thành phố đề xuất chế tài xử lý theo các quy định
pháp luật.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP: LĐ, (H01);
- Lưu.
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